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ŚWIATŁOWÓD INEA 

Pragnę poinformować, że na terenie Gminy Orchowo, rozpoczęły się dalsze prace 

mające na celu rozbudowę infrastruktury światłowodowej wraz z przyłączami 

przez firme INEA w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa (POPC).  

Kolejnymi miejscowościami podłączanymi do sieci są Szydłówiec i Osówiec. 
/-/ Jacek Misztal 

Wójt Gminy Orchowo 

Wydarzenia Orchowskie   

Kwiecień 2019 r. 
Czytaj w Internecie wiadomości na:  

www.orchowo.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo 

podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo 

oraz na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl 

zostało opublikowane ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na: 

sprzedaż nieruchomości rolnej: 

nr ew. 145 o pow. 0,1900 ha, Myślątkowo KW KN1S/00018011/7 

cena wywoławcza: 35.169,00 zł, wadium: 3.516,90 zł płatne do 16.04.2019r. 

sprzedaż nieruchomości budowlanych: 

nr ew. 81/1 o pow. 0,1441 ha, Skubarczewo KW KN1S/00041658/4 

cena wywoławcza: 28.589,00 zł +VAT, wadium: 2.858,90 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 81/2 o pow. 0,1442 ha, Skubarczewo KW KN1S/00041658/4 

cena wywoławcza: 27.658,00 zł +VAT, wadium: 2.765,80 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 103/3 o pow. 0,1686 ha, Linówiec KW KN1S/00023153/2 

cena wywoławcza: 29.808,00 zł +VAT, wadium: 2.980,80 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 103/4 o pow. 0,1691 ha, Linówiec KW KN1S/00023153/2 

cena wywoławcza: 29.897,00 zł +VAT, wadium: 2.989,70 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 24 o pow. 0,2429 ha, Rękawczynek KN1S/00041661/8 

cena wywoławcza: 22.954,50 zł +VAT, wadium: 2.295,45 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 117/6 o pow. 0,1324 ha, Rękawczynek KN1S/00022925/8 

cena wywoławcza: 16.575,30 zł +VAT, wadium: 1.657,53 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 112/1 o pow. 0,1409 ha, Rękawczynek KN1S/00018011/7 

cena wywoławcza: 17.639,10 zł +VAT, wadium: 1.763,91 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 112/2 o pow. 0,1181 ha, Rękawczynek KN1S/00018011/7 

cena wywoławcza: 13.870,80 zł +VAT, wadium: 1.387,08 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 77/3 o pow. 0,2645 ha, Myślątkowo KN1S/00018011/7 

cena wywoławcza: 30.017,70 zł +VAT, wadium: 3.001,77 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 96/3 o pow. 0,1680 ha, Gałczynek KN1S/00039668/0 

cena wywoławcza: 15.226,20 zł +VAT, wadium: 1.522,62 zł płatne do 16.04.2019r. 

nr ew. 77/6 o pow. 0,2898 ha, Skubarczewo KN1S/00041658/4 

cena wywoławcza: 28.481,40 zł +VAT, wadium: 2.848,14 zł płatne do 16.04.2019r. 

 

Termin przetargów: 24 kwietnia 2019r. 

Miejsce: sala narad nr 13 na I piętrze,  

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów dostępne są 

w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8 na parterze, 

pod nr tel. 63-268-40-90 wew. 31 

na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: 

http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/  

http://www.orchowo.pl/
http://www.orchowo.pl/
http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/
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ZŁOTE GODY – JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

W roku 2019 będziemy obchodzić w naszej gminie: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego. Jako małżeństwo - 50 lat razem, za dotrzymanie słowa, wzajemne wspieranie i 

trwanie przy sobie bez względu na okoliczności możecie Państwo otrzymać „Medal Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z tej okazji prosiłabym zainteresowane osoby, które zawarły związek małżeński  

w 1969 roku o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Orchowie  

- pokój nr 10 lub tel. (63) 2684090  wew. 27. 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 30.04.2019 roku.  

/-/ Alina Czaplicka 

Z-ca Kierownika USC 

DYŻURY RADNYCH 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania z radnymi, podczas których będzie można 

zgłaszać swoje problemy, uwagi i zapytania. Radni Rady Gminy Orchowo będą pełnili dyżury w 

godz. od 16.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo – ul. Kościuszki 6, w biurze rady 

gminy, parter sala nr 1 (wejście główne od strony ulicy) w następujących terminach: 

16 kwietnia 2019 r. – Radna Alicja Bartz 

30 kwietnia 2019 r. – Radna Lidia Bąkowska 

14 maja 2019 r. – Radna Anna Andrzejewska 

28 maja 2019 r. – Radny Ryszard Świtek 
/-/ Anna Kosiak 

Przewodnicząca Rady Gminy Orchowo 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ORCHOWO 

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo zaprasza użytkowników i czytelników do korzystania ze 

zbiorów bibliotecznych w dniach: 

Poniedziałek: 9:00 - 17:00 

Wtorek:          8:30 - 16:30 

Środa:             8:30 - 16:30 

Czwartek:      10:00 - 18:00 

Piątek:            9:00 - 17:00   

W czwartki Biblioteka Publiczna będzie realizowała zajęcia świetlicowe. Zapraszam do 

korzystania ze zbiorów bibliotecznych do godziny 15:00.  

Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo zakupiła nowe regały na książki dla dzieci. Najmłodsi 

mogą samodzielnie wybierać książeczki, ponieważ są one teraz na wysokości oczu i rączek dzieci. 

Powodów dla których warto czytać dziecku jest wiele, m.in czytanie rozwija wyobraźnię, 

zwiększa zasób słownictwa, rozbudza ciekawość świata, uspokaja i wycisza, stymuluje 

wyobraźnię dziecka, buduje więź emocjonalną z bliskimi. Dlatego czytajmy naszym dzieciom 20 

minut dziennie – codziennie. 

/-/ Agata Pawlaczyk 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo 

ZBADAJ SIĘ!!!  
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA  

W GMINIE ORCHOWO 
Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2019 r. w godz. od 9 do 14:30 dla 

mieszkanek Gminy Orchowo zostaną przeprowadzone badania mammograficzne 

piersi w mammobusie. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50-69 
lat (50 lat musi być ukończone przed dniem badania), które w ciągu ostatnich 

dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez 

NFZ. U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-

dniach cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki. 

Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument 
ubezpieczenia!! Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.  

 

Miejsce postoju mammobusu: plac przy Domu Strażaka w Orchowie.  

 

Zapisy na badania pod nr telefonu        
  61 851 30 77, 61 855 75 28 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

INFORMACJA PODATKOWA 

Usługa Twój e-PIT tylko na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl 
 

Usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje oferowana jest wyłącznie na Portalu 

Podatkowym podatki.gov.pl. Korzystanie z innych stron internetowych lub 

aplikacji do przesyłania e-PIT-ów może być niebezpieczne.  
Przypominamy, że jedynym sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. – 

udostępnianym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – jest usługa 

Twój e-PIT lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.  

Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów nie jest 

autoryzowane przez resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować przekazanie 

danych podatnika nieuprawnionym osobom lub zainfekowanie komputera szkodliwym 

oprogramowaniem.  

Rzecznik prasowy ministerstwa finansów Paweł Jurek, wyjaśnia, że resort zidentyfikował strony 

internetowe, które w swoim opisie proponowały dostęp do usługi Twój e-PIT. Korzystanie z 

takich pośrednich rozwiązań może wiązać się z ryzykiem wykorzystania danych, użytych do 

autoryzacji, w nieuprawniony sposób.  

Resort finansów na bieżąco monitoruje system, zaleca jednak podatnikom czujność – nie można 

bowiem wykluczyć, że podobne próby pojawią się w przyszłości. 
       /-/ Agnieszka Bułka 

       Urząd Skarbowy w Słupcy 
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DOFINANSOWANIE DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU 

GMINY I PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ORCHOWIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 kwietnia 2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

w Poznaniu, wraz z Panią Skarbnik Anną Błaszczyk podpisałem umowę o 

dofinansowanie projektu pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNKU URZĘDU GMINY W 

ORCHOWIE I BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ORCHOWIE”. 

Dotacja w wysokości 1.036.656,93 zł została przyznana naszej Gminie w ramach 

Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa  modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata  2014-2020.  

W ramach inwestycji jeszcze w tym roku planuje się wykonanie prac związanych z 

ociepleniem tych obiektów, wymianą okien, drzwi, rynien oraz remontem i ociepleniem 

dachu. Obecnie jest przeprowadzana procedura przetargowa w celu wyłonienia 

Wykonawcy w/w zadania.  
/-/ Jacek Misztal 

Wójt Gminy Orchowo

 

 

DZIELNICOWY PRZYPOMINA – kontrola oznakowania posesji 

Na terenie Gminy Orchowo w dniach 23.04.2019r.-30.04.2019r. odbędzie się kontrola 

oznakowania posesji. Często zdarza się, że wezwana na pomoc służba ratunkowa: 

Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe  mają kłopot z odnalezieniem 

właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Przez cały rok należy zwracać uwagę na 

czytelne i zauważalne oznakowanie nieruchomości, którą użytkujemy oraz domostw, w 

których zamieszkujemy. Pozwoli to służbom ratowniczym na szybsze dotarcie do osób 

potrzebujących pomocy. 
/-/ Zbigniew Stańczyk 

Kierownik Posterunku Policji w Orchowie 

Świetlica w Domu Strażaka i Kultury 

w Orchowie 
 Z A P R A S Z A  D Z I E C I  

                  I  M Ł O D Z I E Ż  

GODZINY OTWARCIA 

PONIEDZIAŁEK                 15.00-19.00 WOKAL/GITARA 

WTOREK                           16.30-19.30 INSTRUMENTY DĘTE 

ŚRODA                              15.00-19.00 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE/PLASTYCZNE 

CZWARTEK                       15.00-18.00 ZAJĘCIA PLASTYCZNE/ARTYSTYCZNE 

PIĄTEK                               16.00-20.00 GITARA/WOKAL 
PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. SZKOLNA W ORCHOWIE 

Miło jest nam poinformować, że dzięki staraniom władz naszej Gminy oraz 

bardzo dobrej współpracy z Zarządem Dróg, od marca 2019 r. rozpoczęły się 

prace związane z przebudową chodnika znajdującego się na ul. Szkolnej w 

Orchowie przy drodze wojewódzkiej Kwieciszewo-Szyszłowo wraz z budową 

kanalizacji deszczowej.  

Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

W związku z powyższym na odcinku tym w najbliższym czasie będą pojawiały 

się utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym. W trosce o bezpieczeństwo 

prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno użytkowników 

drogi jak i chodnika. 
/-/ Jacek Misztal 

Wójt Gminy Orchowo 

UWAGA RODZICE- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

Uprzejmie informujemy, że nadal trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola Gminnego  

w Orchowie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie stosownego wniosku  

w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego przy ul. Szkolna 11  w Orchowie lub w siedzibie przedszkola przy ul. 

Powstańców Wlkp. 4.  
 /-/ Magdalena Kasprowicz 

 

 

http://www.orchowo.pl/orchowo_aktualne/cache/4/24a7b9b9667348afdb284460a78113da.jpg

